
Trøjborg Fællesråd 

Bestyrelsesmøde mandag den 18. oktober kl. 17-19 i Huset Trøjborg 

Til stede: Eva, Jane, Niels Christian, Synnøve, Thomas, Troels-Henrik 

Afbud: Jonas, Julie, Svend 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

Niels Christian blev valgt til referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af ekstra emner under 

punkt 8 og under Eventuelt. 

 

3. Underskrivning af referat fra møde den 27. september  

Referatet var godkendt skriftligt og blev underskrevet. 

 

4. Status på kassererfunktionen  

De digitale funktioner er overdraget fra den tidligere kasserer. På næste møde 

besluttes, om TF skal blive i Jyske Bank eller skifte til en anden. Troels-Henrik 

kommer med oplæg. 

 

5. Vælgermødet 7/10 

Vælgermødet forløb tilfredsstillende med gode diskussioner. Vurderingen er, at 

arrangementet var besværet værd. Selv om det var første gang, fællesrådet 

skulle skabe offentlighed om et sådan arrangement, gik det fint, og samlet 

vurderes indsatsen at have været overkommelig. 

 

6. Arbejdsgrupper 

Helhedsplan: Når kommunalvalget er overstået, vil gruppen se på en opdatering 

af den foreliggende beskrivelse af lokalsamfundet og videreudvikle det sidste 

afsnit om værdier (Niels Christian og Svend). 

Idræt og motion: Det overvejes at tage kontakt til forskellige grupper, fx løbe- og 

motionsgrupper, for at få overvejet nye muligheder i Risskov. Det skal 

undersøges, om det er muligt at få hjælp/støtte fra kommunen. Endelig vil 

gruppen fungere som back-up i forhold til arbejdet med trekantområdet ved 

Kochs Skole og Skt. Johannes Kirke (Synnøve, Thomas). 

Et grønnere Trøjborg: Menighedsrådet synes at være villig til at betale for 

udarbejdelse af skitser, der er nødvendige for at komme videre i forhold til 

kommunen og fonde, hvor kommunen skal være ansøger. Der var enighed om, at 

et eventuelt kunstværk i området skal være meningsfuldt, robust og æstetisk – 

den lille flyvemaskine foran ArOS blev nævnt som eksempel (Eva, Julie, Jane). 

Nødvendig med borgerinddragelse (Troels-Henrik). 



Trafik: Der er aftalt møde med Jesper Frandsen, Aarhus Kommune. For at komme 

i gang med en trafikal fredeliggørelse er det måske hensigtsmæssigt at inddele 

Trøjborg i distrikter. Under alle omstændigheder skal Handelsstandsforeningen 

orienteres og videst muligt inddrages (Eva). 

Kultur: Det er planen at deltage med en bod i julemarkedet i Huset Trøjborg 

(Eva). 

 

7. Willemoesgade 15  

Byrådet har den 13/10 vedtaget lokalplanen med en mindre højdeændring et 

enkelt sted i Willemoesgade + et vagt formuleret tilsagn om at kigge på 

trafiksituationen ved Aldersrovej. Op til beslutningen blev det forsøgt med et 

åbent brev til politikerne, møder med enkelte byrådsmedlemmer og skriftlig 

henvendelse til udvalgte politikere at få ændret eller udsat beslutningen, men 

altså uden større held. Det forventes, at nogle naboer vil klage til 

Planankenævnet. 

I relation til denne og andre plansager er TF blevet spurgt, om vi vil være med til 

at indrykke annoncer, der gør opmærksom på, hvilke partier der har stemt for 

plansagerne eller deltage i andre ”kampagner” mod fortætninger, som de 

besluttes nu. Bestyrelsen besluttede ikke at deltage i disse kampagner. 

 

8. Kommende høringer 

I de kommende uger og måneder er det muligt at indsende høringssvar / deltage i 

møder om Vision for Midtbyen, Grønne temaplaner: Landskabet i Aarhus, Naturen 

i Aarhus og Et grønnere Aarhus med mere blåt, Spildevandsplan og arkitektur og 

Bykvalitet. 

Bestyrelsen besluttede at prioritere bidrag vedrørende Vision for Midtbyen 

(deadline pt. ukendt; Niels Christian), Et Grønnere Aarhus med mere blåt 

(deadline 1/12; Julie) og Arkitektur og Bykvalitet (deadline pt. ukendt; Julie, 

Niels Christian). Medlemmerne i bestyrelsen sætter sig ind i sagen, når den 

fremgår af dagsordenen til et bestyrelsesmøde, hvortil der også skal foreligge et 

oplæg (person nævnt i parentes). 

  

9. Midtbyforum: Møde 5/10 

På mødet blev blandt andet diskuteret et møde med den (ikke helt) nye 

stadsarkitekt og en genoptagelse af dialogen med Teknik og Miljø om procedurer 

ved plan- og byggesager. Et forslag om en fælles cykelbane for børn skal vendes 

af fællesrådene i Midtbyen. – Til det sidste punkt konstaterede bestyrelsen, at der 

ikke var ledige og egnede områder på Trøjborg til en sådan bane. – Næste møde 

holdes den 9/11(Synnøve og Niels Christian). 

 

10.  Med Hjerte for Aarhus 

Møderækken med de politiske partier er gennemført, og der har vist sig en 

betydelig interesse for at gøre noget for at få større borgerinddragelse i plan- og 

byggesager. Der er udarbejdet et dokument, der indeholder Med Hjerte for 

Aarhus’ forslag til, hvordan borgerinddragelsen kan forbedres, blandt andet i 



samarbejde med fællesrådene. Dokumentet indgår som baggrund for et offentligt 

møde den 1/11, kl. 19-21 på Frederiksbjergskolen, hvor alle politiske partier er 

repræsenteret. – Næste møde i netværket er 25/10 (Eva). 

  

11.  Eventuelt 

Aarhus Kommune overvejer at etablere en promenade mellem Aarhus Ø og Den 

Permanente. I den forbindelse ønsker Fællesrådet for Ø en forbindelse mellem Ø 

og Træskibshavnen. Bestyrelsen støttede ideen. 

Handletanken for Lokalt Demokrati har lavet en indstilling til Aarhus Byråd, der 

forventes at behandle den på et møde den 10/11. Trøjborg Fællesråd lavede te 

høringssvar, der blandt andet påpegede nødvendigheden af at inddrage borgere 

mere og tidligere i kommunale beslutninger, og det synspunkt er Handletanken 

gået videre med. 

 

 

Næste møde er mandag den 15/11. 

 

 

 

 


